Klávesové zkratky ArcGIS Pro: Aplikace a navigace v mapě
Obecné použití

Úlohy

Přejít o jednu velikost obrazovky doleva

Home
End

Otevřít projekt

Ctrl + O

Spustit krok

Alt + X

Přejít o jednu velikost obrazovky doprava

Nový projekt

Ctrl + N

Pokračovat na další krok

Alt + C

Zrušit kreslení mapy

Esc

Uložit projekt

Ctrl + S

Přeskočit

Alt + S

Obnovit zobrazení mapy

F5

Konec

Alt + F4

Zobrazit / Skrýt pás karet

Ctrl + F1

Kopírovat

Ctrl + C

Vyjmout

Ctrl + X

Vložit

Ctrl + V

Krok zpět

Ctrl + Z

Krok vpřed

Ctrl + Y

Smazat

Delete

Aktivovat přístupové klávesy a na pásu
karet zobrazit klávesové zkratky

Alt; F10

Přecházet mezi kartami na pásu nebo
v podokně

Šipka vpravo
a vlevo

Přecházet mezi příkazy na pásu karet,
v podokně, zobrazení nebo v dialogovém
okně

Tab; Shift + Tab

Přecházet mezi položkami v seznamu

Šipka nahoru a dolů

Rozbalit rozevírací nabídku nebo seznam

Alt + šipka dolů

Sbalit rozevírací nabídku nebo seznam

Esc

Spustit příkaz

Enter; mezerník

Otevřít kontextovou nabídku

Shift + F10; klávesa
Windows Menu

Přesunout mezi pásem karet a aktivním
zobrazením nebo podoknem

F10

Při použití nástrojů pro výběr

Navigace v mapě
Bez ohledu na aktivní nástroj
Přiblížit na plný rozsah

Insert

Oddálit postupně

Klávesa mínus (-)

Přiblížit postupně

Klávesa plus (+)

Navigovat pomocí nástroje „Prozkoumat“
při práci s jiným nástrojem

Podržet klávesu C

Přiblížit na rozsah vrstvy

Alt + klik na vrstvu(y)
v podokně „Obsah“

Plynulé přiblížení

Z + táhnout; Kliknout
pravým tlačítkem
myši a táhnout

Oddálit postupně

Přepínat mezi režimy výběru „průnik“
a „uvnitř“

Y

Zadat poloměr při výběru pomocí
kružnice

R

Při zapnutém nástroji „Prozkoumat“
Přiblížit nakreslením obdélníku

Shift + táhnout

Vycentrovat a přiblížit na umístění
ukazatele

Shift + klik

Vycentrovat na umístění ukazatele

Ctrl + klik

Otáčet po směru hodinových ručiček

A; V + šipka vpravo

Otáčet proti směru hodinových ručiček

D; V + šipka vlevo

Ve scéně: dívat se přímo dolů (kolmo)

P

X + klik

Ve scéně: naklonit kameru nahoru

W

Otočit kolem středu zobrazení

V + táhnout

Ve scéně: naklonit kameru dolů

S

Ve scéně: rozhlédnout se

B + táhnout; B + šipky

Přejít na předchozí rozsah

<

Přejít na následující rozsah

>

Pohyb (posun ve směru ukazatele)

Podržet klávesu Q

Snížit rychlost pohybu

Q + Shift

Zvýšit rychlost pohybu

Q + Ctrl

Posunout zobrazení

Šipky

Vybrat zobrazení nebo podokno, které
chcete aktivovat ze seznamu

Ctrl + Tab; Alt + F7

V mapě: oddálit postupně; nebo ve scéně:
U
posunout kameru nahoru

Změnit aktivní zobrazení

Ctrl + F6

Zavřít zobrazení

Ctrl + F4

V mapě: přiblížit postupně; nebo ve scéně:
J
posunout kameru dolů
Přejít o jednu velikost obrazovky nahoru

Page Up

Přejít o jednu velikost obrazovky dolů

Page Down

Kompletní seznam klávesových zkratek
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Klávesové zkratky ArcGIS Pro: Podokno „Obsah“, výkresy a tabulky
Podokno Obsah

Tabulka

Přepnout se do zobrazení mapy z podokna
Obsah

Esc

Sbalit vybrané položky

Klávesa mínus (−);
Šipka doleva

Rozbalit vybrané položky

Klávesa plus (+);
Šipka doprava

Rozbalit nebo sbalit všechny položky
na dané hierarchické úrovni

Ctrl + klik na rozbalovací
tlačítko; Ctrl + klávesa plus
(+) nebo mínus (−); Ctrl +
šipka doleva/doprava

Rozbalit nebo sbalit všechny položky
na všech úrovních

Ctrl + Shift + klik na
rozbalovací tlačítko; Ctrl
+ Shift + klávesa plus (+)
nebo mínus (−); Ctrl + Shift
+ šipka doleva/doprava

Zapnout nebo vypnout vybrané vrstvy

Mezerník

Zapnout nebo vypnout všechny vrstvy,
je-li vybrána jedna vrstva

Otevřít tabulku vrstvy nebo tabulku
vybranou v podokně „Obsah“

Ctrl + T; Ctrl + dvakrát
kliknout na vrstvu nebo
název tabulky

Ctrl + mezerník

Kopírovat hodnotu v buňce

Ctrl + C; Ctrl + Insert

Ctrl + Enter

Kopírovat vybrané záznamy

Ctrl + Shift + C

Přepnout (obrátit) výběr

Ctrl + U; Ctrl + klik na
buňku v levém horním rohu

Upravit obsah buňky

F2

Použít aktuální úpravy

Enter

Zrušit úpravy a vrátit původní hodnotu buňky

Esc

Vložit nový řádek

Shift + Enter

Vybrat více souvislých záznamů

Shift + šipka dolů;
Shift + šipka nahoru

Ctrl + mezerník

Přiblížit zobrazení na aktuální prvek

Ctrl + =

Zapnout nebo vypnout všechny vrstvy
na dané hierarchické úrovni

Ctrl + klik na zaškrtávací
políčko

Zablikat aktivní prvek v zobrazení

Ctrl + 8

Přiblížit na prvek a vybrat ho

Zapnout nebo vypnout všechny vrstvy
na všech hierarchických úrovních

Ctrl + Shift + klik na
zaškrtávací políčko

Dvakrát kliknout na šedou
buňku nalevo od záznamu

Přejmenovat vybranou položku

F2

Posunout na prvek a vybrat ho

Ctrl + dvakrát kliknout na
šedou buňku nalevo od
záznamu

Otevřít dialogové okno „Vlastnosti“
vybrané položky

F12; Enter

Vybrat více vrstev v podokně „Obsah“

Ctrl + klik; Shift + klik;
Ctrl + šipka nahoru/dolů;
Shift + šipka nahoru/dolů

Delete

Ctrl + Shift + N

Přejít na další záznam a vybrat jej (výhradně)

Ctrl + Shift + =

Odstranit položku vybranou v podokně
„Obsah“

Ctrl + I

Přepínat mezi zobrazením názvů polí a jejich
alternativních názvů

Vybrat řádek nebo zrušit výběr

Přiblížit zobrazení na vybrané prvky

Alt + klik na název vrstvy

Otevřít vyskakovací okno pro aktuální prvek

Vybrat všechny záznamy

Shift + Enter

Přiblížit na rozsah dané vrstvy

Ctrl + dvakrát klik

Ctrl + A; Shift + klik na
buňku v levém horním rohu

Vybrat předchozí řádek ve stejném sloupci

Zamknout nebo odemknout všechny položky
na stejné hierarchické úrovni v podokně
Ctrl + Shift + L
„Obsah“ (v režimu výkresu)

Skrýt pole

Ctrl + F4

Ctrl + Shift + A

Ctrl + L

Ctrl + Shift + S

Zavřít aktivní tabulku

Zrušit výběr

Zamknout nebo odemknout položku
vybranou v podokně „Obsah“ (pouze
v režimu výkresu)

Otevřít dialogové okno „Vlastní řazení“

Editace tabulek

Výkres
Navigovat ve výkresu, je-li aktivován
mapový rám

Podržet klávesu 1

Vybrat všechny elementy na stránce
a v podokně „Obsah“

Ctrl + A

Zrušit výběr všech elementů na stránce
a v podokně „Obsah“

Ctrl + Backspace

Vybrat více souvislých elementů

Shift + šipka dolů;
Shift + šipka nahoru

Smazat vybrané elementy

Delete

Kopírovat vybraný element

Ctrl + C

Vyjmout vybraný element

Ctrl + X

Přejít na další sloupec

Tab

Přejít na předchozí sloupec

Shift + Tab

Přejít na další řádek

Enter

Přejít na první buňku v řádku

Home;
Ctrl + šipka doleva

Vložit obsah schránky

Ctrl + V

Přejít na první buňku v prvním řádku

Ctrl + Home

Přepínat viditelnost vybraných elementů

Mezerník

Přejít na poslední buňku v řádku

End;
Ctrl + šipka doprava

Posunout vybrané elementy
o 1/10 aktuální jednotky stránky

Shift + šipky

Přejít na poslední buňku v posledním řádku

Ctrl + End

Přejít na buňku ve směru šipky

Šipky

Posunout vybrané elementy
o 1/100 aktuální jednotky stránky

Ctrl + šipky

Přejít na první buňku v aktuálním řádku

Ctrl + šipka nahoru

Pohyb ve směru šipky

Šipky

Přejít na poslední buňku v aktuálním řádku

Ctrl + šipka dolů

Zobrazit plný rozsah stránky

Insert

Zvětšit nebo zmenšit měřítko tabulky

Ctrl + kolečko myši

Ctrl + L

Vrátit měřítko tabulky na 100 procent

Ctrl + 0 (nula)

Zamknout nebo odemknout položku obsahu
vybranou v podokně „Obsah“

Rolovat okno tabulky vodorovně

Shift + kolečko myši

Ctrl + Shift + L

Zrušit seřazení polí

Ctrl + Shift + U

Zamknout nebo odemknout
všechny položky na stejné hierarchické
úrovni v podokně „Obsah“

Klávesové zkratky ArcGIS Pro: Editace
Obecná editace

Vytváření anotací

Vytváření kruhu

Posun

C + táhnout

Oddálit

X + táhnout

Přiblížit

Z + táhnout

Zobrazit lomové body v blízkosti ukazatele

Podržet klávesu T

Dočasně přepnout přichytávání

Podržet mezerník

Zrušit nedokončenou editaci

Esc; Ctrl + Delete

Dokončit aktuální editaci nového nebo
stávajícícho prvku

F2

Vytváření liniových a polygonových prvků

Zpět (vrátit akci)

Ctrl + Z

Zadat absolutní souřadnice X, Y, Z

F6

Znovu (opakovat akci)

Ctrl + Y

Zadat směr

A

Deaktivovat aktuální nástroj

Esc

Zadat vzdálenost

D

Zadat směr a vzdálenost

G
F

Formátování textu

„Najít text“ (nahradit textový řetězec
s výrazem popisku nebo hodnotou pole)

Ctrl + W

Další (procházet po krocích výběrem při
použití „Najít text“)

N

Zadat absolutní souřadnice X, Y, Z

F6

Vytváření bodových prvků
Zadat absolutní souřadnice X, Y, Z

F6

Podtržení

Ctrl + U

Zadat úhel odklonu

Všechna velká

Ctrl + Shift + A

Zadat odklon segmentu

F7

Malá písmena

Ctrl + Shift + K

Horní index

Ctrl + Shift + klávesa plus (+)

Omezit vytváření segmentů pouze na
rovnoběžné se stávajícím segmentem, na
který ukazujete kurzorem

P

Dolní index

Ctrl + =

Omezit vytváření segmentů pouze na kolmé na
stávající segment, na který ukazujete kurzorem

E

Přidat do výběru

Shift + kliknout

Zrušit nedokončenou editaci

Esc; Ctrl + Delete

Odebrat z výběru

Ctrl + kliknout

Dokončit obdélníkem

F3

Vybrat pouze tento prvek

Ctrl + Shift + kliknout

Dokončit část

F4; Shift + dvakrát kliknout

Pohyb

Dočasně vypnout přichytávání

Podržet mezerník

Posunout kotvu; pokud je kotva mimo
obrazovku, umístit kotvu na místo kliknutí

Vytváření segmentů oblouku

Nástroje pro výběr

Ctrl + kliknout

Měřítko

Zadat poloměr

R

Vytváření segmentů oblouku s koncovým bodem

Otevřít dialogové okno „Měřítko“

F

Zadat poloměr

Přepnout sekundární kotvu

S

Vytváření prvků sledováním linie (s odsazením)

Posunout kotvu; pokud je kotva mimo
obrazovku, umístit kotvu na místo kliknutí

Ctrl + kliknout

Otevřít dialogové okno „Možnosti sledování“

O

Změnit stranu odsazení

Tab

Sledovat pouze vybraný prvek

Ctrl

Otočení
Otevřít dialogové okno „Úhel“

A

Přepnout sekundární kotvu

S

Posunout kotvu; pokud je kotva mimo
obrazovku, umístit kotvu na místo kliknutí

Ctrl + kliknout

R

Kontinuální režim
Otevřít dialogové okno
„Možnosti kontinuálního režimu“

O

Zapnout/vypnout kontinuální režim

F8

Zadat absolutní souřadnice X, Y, Z

F6

Zadat poloměr

R

Vytváření elipsy
Zadat absolutní souřadnice X, Y, Z

F6

Zadat směr

A

Omezit na kruh

Shift

Vytváření obdélníku
Zadat absolutní souřadnice X, Y, Z

F6

Zadat směr

A

Omezit na čtverec

Shift

Kontrola chyb topologie
Posun kurzoru

Šipky nahoru a dolů

Přiblížit na aktuální chybu

Z; Mezerník

Vybrat rodičovské prvky způsobující chybu

F

Ukázat pravidlo topologie

D

Označit chybu jako výjimku

X

Zrušit aktuální výjimku

E

Editace tabulek
Zkopírovat hodnotu v buňce

Ctrl + C; Ctrl + Insert

Zkopírovat vybrané záznamy

Ctrl + Shift + C

Upravit obsah buňky

F2

Použít aktuální úpravu

Enter

Zrušit úpravy prováděné v buňce a obnovit
původní hodnotu

Esc

Vložit nový řádek (do textu v buňce)

Shift + Enter

Editace lomových bodů
Ve 3D scéně: změnit výšku lomového bodu
s povolenou souřadnicí Z

H + táhnout

Přesunout rukojeť Bézierovy křivky, která
překrývá lomový bod

Ctrl + táhnout

Přesunout segment Bézierovy křivky

Ctrl + táhnout

Vytvořit nový lomový bod v segmentu

A + kliknout

Smazat lomový bod

D + kliknout

Klávesové zkratky ArcGIS Pro: Rastry a obrazová data
Navigace ve stereo mapě

Georeferencování

Zpomalit změnu v X, Y

Caps Lock + posun
ukazatele

Přepnout viditelnost georeferenční
vrstvy

L

Zrychlit změnu v X, Y

Shift + posun ukazatele
Podržet klávesu Q

H

Pohyb (posun ve směru ukazatele)

Přepnout viditelnost popisu řídicího
bodu

Přiblížit

Klávesa plus (+);
Ctrl + kolečko myši

Zadat hodnotu pro Přesun, Měřítko
nebo Otočení

A

Klávesa mínus (-);
Ctrl + kolečko myši

Zrušit vytváření řídícího bodu

Esc

Oddálit

Dočasně vypnout přichytávání

Podržet mezerník

Změnit hodnotu Z

Z + vodorovný posun
ukazatele; kolečko myši

Aktualizovat tabulku řídících bodů

F5

Zrychlit změnu Z

Shift + Z + vodorovný
posun ukazatele;
Shift + kolečko myši

Ortogonalizace (Správce vlícovacích bodů GCP)
Aktualizovat seznam vlícovacích bodů
GCP ve Správci GCP

F5

Přepnout dynamické roztažení

Ctrl + D

Zpomalit změnu Z

Caps Lock + Z +
vodorovný posun
ukazatele; Caps Lock +
kolečko myši

Přepnout zobrazení vlícovacích bodů
GCP

Ctrl + G

Přepnout přichytávání k povrchu

B

Přiblížit na plný rozsah

Ctrl + F

Přepnout sledování terénu

T

Editor pixelů

Přepnout mezi pohyblivým a fixním
režimem kurzoru

F8

Dočasně vypnout fixní režim kurzoru

~

Upravit paralaxu X

Ctrl + šipka doleva
nebo doprava

Upravit paralaxu Y

Ctrl + šipka nahoru
nebo dolů

Návrat na výchozí paralaxu

Ctrl + F7

Nastavit zdroj jako nejlepší model

M

Posun do středu stereo páru

E

Otevřít okno „Přehledka“

O

Otevřít „Zvětšovací okno“

W

Přepnout viditelnost operační vrstvy

L

Aktualizovat protokol úprav

F5

Kompletní seznam klávesových zkratek
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Klávesové zkratky ArcGIS Pro: Interaktivní analýza			
Vybraný nástroj:

Osa pohledu

Kopule viditelnosti

Viditelná oblast

Řez

W

-

-

Naklonit pozorovatele nahoru

Otočit rovinu směrem dopředu

A

Otočit proti směru hodinových ručiček

-

Otočit pozorovatele směrem doleva

Otočit rovinu směrem doleva

S

-

-

Naklonit pozorovatele dolů

Otočit rovinu směrem dozadu

-

Otočit pozorovatele směrem doprava

Otočit rovinu směrem doprava

D

Otočit po směru hodinových ručiček

Ctrl + šipka nahoru

Posunout pozorovatele směrem od
kamery scény

Posunout kopuli viditelnosti směrem
od kamery

Posunout pozorovatele dopředu

Posunout rovinu dopředu

Ctrl + šipka dolů

Posunout pozorovatele směrem ke
kameře scény

Posunout kopuli viditelnosti směrem
ke kameře

Posunout pozorovatele dozadu

Posunout rovinu dozadu

Ctrl + šipka doprava

Posunout pozorovatele doprava,
kolmo na směr záběru kamery scény

Posunout kopuli viditelnosti doprava,
kolmo na směr záběru kamery scény

Posunout viditelnou oblast doprava,
kolmo na směr pozorovatele

Posunout řez doprava

Ctrl + šipka doleva

Posunout pozorovatele doleva, kolmo
na směr záběru kamery scény

Posunout kopuli viditelnosti doleva,
kolmo na směr záběru kamery scény

Posunout viditelnou oblast doleva,
kolmo na směr pozorovatele

Posunout řez doleva

Ctrl + Shift + šipka nahoru

Posunout pozorovatele a všechny
jeho cíle směrem od kamery scény

-

-

-

Ctrl + Shift + šipka dolů

Posunout pozorovatele a všechny
jeho cíle směrem ke kameře scény

-

-

-

Ctrl + Shift + šipka doprava

Přesunout pozorovatele a všechny
jeho cíle doprava, kolmo na směr
záběru kamery scény

-

-

-

Ctrl + Shift + šipka doleva

Přesunout pozorovatele a všechny
jeho cíle doleva, kolmo na směr
záběru kamery scény

-

-

-

Ctrl + U

Zvýšit výšku pozorovatele

Zvýšit výšku kopule viditelnosti

Zvýšit výšku pozorovatele

Zvýšit výšku roviny

Ctrl + J

Snížit výšku pozorovatele

Snížit výšku kopule viditelnosti

Snížit výšku pozorovatele

Snížit výšku roviny

C

Zapnout a vypnout nástroj
Prozkoumat pro účely navigace

Zapnout a vypnout nástroj
Prozkoumat pro účely navigace

Zapnout a vypnout nástroj
Prozkoumat pro účely navigace

Zapnout a vypnout nástroj
Prozkoumat pro účely navigace

Delete

Odstranit pozorovatele a všechny
přidružené cíle

Odstranit vybranou kopuli viditelnosti

Odstranit vybranou viditelnou oblast

Odstranit vybraný řez

Klávesové zkratky ArcGIS Pro: Animace, čas a rozsah
Animace
Přehrát / Pozastavit

Mezerník

Další klíčový snímek

Ctrl + šipka doprava

Předchozí klíčový snímek

Ctrl + šipka doleva

Připojit: Přidat nový klíčový snímek pomocí
vybraného typu přechodu v aktuálním zobrazení

Ctrl + Insert

Vložit klíčový snímek v aktuálním čase nebo
aktualizovat klíčový snímek, pokud takový
v aktuálním čase existuje

Shift + Insert

Odstranit aktuální klíčový snímek

Ctrl + Shift + Delete

Posuvník rozsahu
Přehrát / Pozastavit

Ctrl + Shift + mezerník

Další krok

Ctrl + Shift + šipka nahoru

Předchozí krok

Ctrl + Shift + šipka dolů

Posuvník času
Přehrát / Pozastavit

Ctrl + mezerník

Další krok

Ctrl + Shift + šipka doprava

Předchozí krok

Ctrl + Shift + šipka doleva
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